
 

 
 
 
 

Appelrups  nr. 15 17-12-2021   
  
Agenda 

20 december-10 januari Kerstvakantie 

 
 
Zelftesten 

De kinderen van de groepen 6-7-8 hebben twee zelftesten mee naar huis gekregen. Wilt u een test 
bewaren om uw kind de laatste zondag van de vakantie nog te kunnen testen. 

 
Noodopvang 

De kinderen voor de noodopvang worden om 8.30 uur bij de hoofdingang van de school opgehaald 
door de leerkrachten die de noodopvang begeleiden. Om 14.00 uur komen de leerkrachten met de 
kinderen naar buiten. Overdag doen we allerlei gezellige activiteiten......er wordt geen onderwijs 
gegeven! De kinderen nemen hun eigen eten en drinken mee. 
Tot 15.00 u vandaag kunt u uw kind nog aanmelden voor de noodopvang. Zie eerdere brief van 
deze week. 

 
Unit 3 

De kinderen van unit 3 hebben afgelopen weken aan het IPC thema van "Red de wereld" gewerkt. 
Ter afsluiting is het de bedoeling dat de kinderen via "heitje voor karweitje" geld ophalen voor 
Serious Request, dat als hoofdthema het WWF (wereld natuurfonds) heeft. Bij ”heitje voor 
karweitje" kan gedacht worden aan een kleine bijdrage voor huishoudelijke taakjes zoals 
stofzuigen, dierenhok schoonmaken of boodschappen doen. Het is niet de bedoeling om langs de 
deuren te gaan, maar dit vooral binnen het gezin uit te voeren. Het bedrag kan tussendoor of na 
een week, uiterlijk op 23 december worden overgemaakt via iDeal. De website is te vinden via de 
volgende link: https://www.npo3fm.nl/kominactie/acties/red-de-wereld 
We hopen op deze manier een mooi bedrag op te halen samen met de kinderen van unit 3.  
 

 
 
 

Red de wereld | NPO 3FM 
Dit is de afsluiting van een schoolthema &quot;Red de wereld&quot;. 

De kinderen gaan thuis kleine klusjes uitvoeren voor een klein bedrag. 

Al die kleine klusjes maken hopelijk samen een groot bedrag. 

www.npo3fm.nl 
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Hieperdepiep 

 ♪ Tijn Coppes ♪  Elyesa Ayhan ♪  Jaydee Boontjes ♫ 
♪  Tygo Wijnen ♪  Matias Doesburg Smits ♪ Sjors van Tintelen ♪ ♪  

♪ Finn van Beek ♪   Muhammed Aslan ♪   Zara van den Boom ♪♪ 

♪  Sasha Sanchez-Ruiz ♪   Fieke Aalbers ♪   Youri van de Pol ♪ 

♪  Aniek de Best ♪♪   Kawthar Shatara ♪    Emir Bozkurt ♪ 

♪♪ Mick de Goeij ♪   Ilayda Tural   ♪ ♪  Maud Kroon  ♪ 

♪  Nova Baron  ♪  Liva Werkhoven  ♪ 

♪ Juf Mireille ♪♪ 
 
 
 
 
 

Het team van IKC de Appelhof 

wenst u een fijne feestdagen 

en een heel gelukkig nieuwjaar 



www.bibliotheekrivierenland.nl/agenda

Kerstklooien 

Nieuwjaarskaart
maken met greenscreen   
Zaltbommel di 28 december 
Druten  woe 29 december
Culemborg  do 30 december
Tiel   ma 3 januari
Geldermalsen di 4 januari

14:00 - 16:00 | kids van 6 - 12 jr. | €2,50 



Voor het volledige Programma op onze website:

www.bibliotheekrivierenland.nl

Kerstklooien 
Maak je persoonlijke 
nieuwjaarskaart met het 
green screen.
Kom lekker klooien in 
de kerstvakantie en 
maak je persoonlijke 
nieuwjaarskaart met het 
green screen.

Green screen
Tijdens deze activiteit ga 
je aan de slag met het 
maken van een kerstkaart 
met behulp van het green 
screen. Je zoekt zelf een 
leuke achtergrond, 

je schrijft een korte tekst 
en met het groene scherm 
en de app maak je zo je 
persoonlijke kaart.
Het is niet moeilijk en 
Thymo helpt je erbij!
We printen de kaart 
meteen voor je uit zodat je 
hem mee naar huis kunt 
nemen om te versturen.

3D pen
Als je even moet wachten 
of al klaar bent, kun je 
ook nog kerstversieringen 
maken met de 3D pen.


